
ينممزل كممان ممما وسلم عليه الله صلى الرسول زوجات فإن لحافها سوى 
مم ا:  وقمموله عائشممة إل لحممافهن فممي وهممو فيممه الرسممول على الوحي  ))
مل ى تت نن فف ي يي يك فت ييييتو تلوة نوعممان والتلوة يقممرأ ) بمعنممى) (( يتليي ى) ) يب
لفظيممة فممالمعنى أكمله حتى الله كتاب تل قلت فإذا معنوية وتلوة لفظية

المعنويممة التلوة أما اللفظية ؟ ايش التلوة فهي التلوة سجدة قلت وإذا
اتبمماع بمعنممى المعنويممة والتلوة اتبعممه إذا يتلممو ه تل ه القممرآن اتبمماع فهممي

المقصممود أيهممما التلوة هممذ ه أعممماله فممي أخلقممه في عقائد ه في القرآن
شممك ل اللفظيممة التلوة ، المعنوية التلوة هو العظم المقصود ؟ العظم

اا قرأ من وأن مقصودة أنها لكممن حسممنات عشممر بممه فلممه كتمماب مممن حرف
بب المعنويممة التلوة هي المهم مت ا فك يه ((  منيي ا تل مز مك مأزن تييي مل بك فإ مر مبيي ا يراوا يم نب ند مييي فل
فه فت مي ا مر آ نك مذ مت مي فل يلتوا ماو تاو فب يأ مب ا تل مل لممم لممما عيسممى فممإن ولممذلك]29: )[ص) ا
اا كتاب معه يكن اللممه شمماء إن فسمميكون كتمماب معممه كممان لممما أخطأت إذ

مم ا نعممم الله كتاب يتلون الذين من تعالى مليي ى ((  تت نن ففيي ي يي يك فت ييييتو تن يب فميي
فت مي ا فه آ نل فة ال مم تك فح تل اللممه قال كما القرآن أنه ) لشك) الله (( آي ات)) ماوا
تل:  تعالى مب متو ((  بت يه مي ا بت آ من ا يي فر فف ي مب يداو من يصيي فذي نليي يتييتوا ا مم يأاو تليي فع تل )) ا

هنمما بهما المممراد هنمما واليات القرآن هو الله آيات فاليات]49: [العنكبوت
:   قسمين إلى تنقسم وتعالى سبحانه الله آية فإن الشرعية اليات
كلممه فممإن الكممون هممذا فممي ويخلقه تعالى الله خلقه ما : وهي كونية آيات
والنظممام الصممنعة بممديع مممن فيممه لممما وجممل عز خالقه على علمات آيات

مم ا:  وجممل عممز الله قال ولهذا يتنافر ول يتناقض ل الذي البالغ الحكيم  ))
مذ مخ نت يه ا نل تن ال دد فم مل مم ا ماو من ماو يه مك ا مع تن مم ده فم مليي ذذا فإ مب فإ مه مذ لل مليي ده يكيي مليي مميي ا فإ فب
مق مل معال مخ مل تم ماو يه يض تع مل ى مب دض مع تع إلممه كممل ذهممب وإذا]91: )[المؤمنون) مب

اا الكون يكن لم خلق بما من لبد ثم يريد ما على يخلق إله كل لن منتظم
الخممر عممن منهما واحد كل وعجز تمانعا إن لنهما الخر على أحدهما علو
وحينئممذ يصممح ل فالمغلوب الخر أحدهما غلبا وإن إلهين يكونا أن يصح لم

سممبحانه اللممه وهممو فقممط واحممد إله من لبد أنه على العقلية الدللة تكون
. الكون في الله يخلقه ما كل الكونية اليات أن المهم وتعالى

آيممات وسميت الوحي من الرسل به جاءت ما : فهي الشرعية اليات أما
ا انتظمام ممن فيهما لمما ومنزلهما مشمرعها علمى علممات لنهما عيسمى ي

وتقليمل للمصمالح تحصميل كلمه الشمرع فمإن المفاسمد وانتفماء المصمالح
بممه أمر إل خالصة أو راجحة مصلحة يتضمن شيء من ما ولذلك للمفاسد

عنممه نهممى إل راجحممة أو خالصممة مفسممدة يتضمممن شمميء مممن وما الشرع
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نممدركه ممما المفاسممد ومممن بعقولنمما نممدركه ممما المصممالح مممن لكن الشرع
اللممه حكمممة مقتضممى أن اليقيممن علم نعلم ولكننا ندركه مال ومنه بعقولنا

إممما مصلحة فيه بما إل يأمر أن يمكن ل أنه الحكيم أسمائه ومن وجل عز
راجحممة وإممما خالصممة إما مفسدة فيه عما إل ينهى ول راجحة وإما خالصة
علممى علمممات لنهمما آيات سميت السماء من النازلة الكتب سميت ولهذا

مفال أنزلها من وعلى وتعالى سبحانه شرعها من مأ من ((  يراو نب مد مت من مي ترآ يقيي تل ا
تتو مل من ماو تن مك ا فد فم تن فر فع تي فه مغ نل يداوا ال مج متو فه مل ذف ا ففي فتال تخ ذرا ا فثييي : )[النسمماء) مك
اا أو مرتين أو مرة اختل ف يجدون ما]82 اا ثلث اا كثيرا اختلف اا وتناقض  كثير

بآيات يقسمون يفعلونه الناس بدأ الموضوع عن خارجة مسألة هنا طيب 
اا أو وكذا كذا كان ما الله بآيات قسما يقول الله لفعلممن اللممه بآيممات قسم
فهو الكونية اليات قصد إن تفصيل فيه ؟ القسم بهذا رأيكم فما وكذا كذا

اليممات باليممات أراد وإن بالمخلوقممات حلممف اللممه بغيممر حلممف لنممه حرام
كلمممات لن جممائز اللممه بكلمات والحلف الله بكلمات حلف فهو الشرعية

؟ القسم هذا يقسمون حينما العامة على الغالب هي فما صفاته من الله
اا يريممدون ممما أنهم الشرعية اليات أظن ما في الغالب اللممه بآيممات قسممم
اا بالشمس قسما النجوم بالقمر وقسم مون مما وبالنهمار وبالليمل وب يقس

اا ، بهذا القسممم هممذا يكممون وحينئذ القرآن بذلك يقصدون الله بآيات قسم
فلبممد لفظه إلى نظرنا لو أما به المراد على العرفية الدللة باعتبار جائزا

. التفصيل من
السنة؟ فيها تدخل الشرعية :اليات الطالب
قممال الحكمممة قممال لما ) فبين) (( اوالحكمة:  قال هنا لكن : نعم الشيخ

. ) السنة) (( الحكمة:  الله رحمه المؤلف
؟... القسم : في الطالب
اا :ل الشيخ . اليات السنة يسمون ما القرآن إل يريدون ما أبد

يقرأ؟ بمعنى قلنا إذا يتلى : كلمة الطالب
. :يقرأ الشيخ

؟ المعنوية القراءة تكون...:  الطالب
قسمنا إحنا لكن اللفظية التلوة ، المعنوية التلوة تكون ما ل : هنا الشيخ
اا هي حيث من التلوة . عموم

؟ القراءة هي أليست :التلوة الطالب
من) ) اللييه كتيي اب يتلييتون (( الييذين قيممل إذا : التلوة الشمميخ فذي نليي (( ا

يم يه من ا تي مت مب آ مت ا فك تل يه ا مزن يلتو تت نق مي فه مح فت ماو هممذا يشمممل فهو]121: )[البقرة)  فتال

2



.   فقط اللفظية منها الظاهر هنا لكن والمعنوية اللفظية وهذا
) ) اوالحكمة الله آي ات (( من قال

؟...:  الطالب
 براءة سورة : المصحف الشيخ

 هكذا : نعم الطالب
 ؟ السورة هذ ه يخصون : لماذا الشيخ 

...: الطالب
 ؟ هذ ه السورة يخصون لماذا : لكن الشيخ

.  مرهبة...:  الطالب
بل المرسلت مثل كثير... رهيبة : مرهبة الشيخ تي ماو دذ ((  فئ مم تتو من مي فبي يذ مك يم تل فل

لنممه البدع من بالمصحف القسم حال كل على طيب]15: )[المرسلت)
ممما اليمممان تغليممظ في ورد والذي والسلم الصلة عليه النبي عن ورد ما

مم ا (( المائممدة سممورة فممي اللممه ذكممر ه يه مزن يسييتو فب تح تن مت فد فميي تعيي فة مب نصييال ال
فن مم ا فس تق يي فه مف نل فن فب ال تم فإ يت تب مت تر فر ي ل ا مت تش فه مزن ذن ا فب مم تتو مث مل من ماو مبيي ى مذا مك ا تر يق

 ]106: )[المائدة)
الله شاء إن وسيأتي العصر ) صلة) الصالة بعد من (( تحبستوزنهم ا 

ويكون بالمكان ويكون بالزمان يكون التغليظ أن الدعاوي باب في تعالى
 . بالصيغة ويكون بالهيئة

مل ((:  تعالى الله قال كما السنة هي المؤلف ) قال) (( اوالحكمة مز مأزن ماو
يه نل مك ال تي مل مب مع مت ا فك تل مة ا مم تك فح تل تم ((:  وقممال]113: )[النسمماء) ماوا فهيي يكي مز يي ماو

يم يه يم يل مع يي مب ماو مت ا فك تل مة ا مم تك فح تل العطممف في والصل]164: عمران )[آل) ماوا
الحكمممة تضمممن قممد الكريممم القممرآن إن يقممول أن فلقائممل وإل المغممايرة

معرفممة لن الحكممام حكممم وتعليممم الحكممام تعليممم القممرآن تعليممم فيكون
اا عظيممم أمممر الشممريعة أحكممام الحكممام حكمممة عممر ف إذا فالنسممان جممد

ن ويعمر ف أكمثر الشمرعية بالحكمام ويقتنمع أكثر قلبه يستنير الشرعية م
اا ويستطيع أكثر هو ما وحكمه وجل عز الله صفات أن ؟ مممن يقنع أن أيض

ال له تقول لو الخصوم لن الخصم يقنع حرمممه القممرآن لن حممرام هممذا مث
لممديك كممان إذا لكممن إليممه يطمئممن و بممالقرآن يممؤمن ممن يكون ل قد فهو

الحكمممة معرفة ولهذا الشخص هذا تقنع أن أمكنك الشريعة بحكم معرفة
اا مهممم الشمرع حكمة ، معرفمة ممن جماء إنمما القيماس غمالب إن بمل جممد

فربممما هممذا وعلممى جامعممة لعلممة حكممم في بأصل فرع إلحاق لنه الحكمة
الشممريعة أحكممام أسممرار مممن يعلممم ممما بالحكمممة المممراد إن قائممل يقممول
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فسممروا الخلممف أئمممة ، والخلممف السمملف مممن العلممم أهممل ولكن وحكمها
 السنة ) بأنها) (( الحكمة

ذ ا ك ان الله (( إن:  قال ثم  ذا لطيف ) .) خبير
؟...: الطالب
 المتشابه معرفة نعم : أي الشيخ

  ومنسوخه وناسخه ومتشابهه... بالقرآن المعرفة هي :الحكمة الطالب
 هذا أعر ف : ما الشيخ

)) يش اء من الحكمة يؤت ي((  تعالى :قوله الطالب
الحكمممة جمماءت ممما كل ما... أنواع الحكمة ، هذا أعر ف ما :  أقول الشيخ

اوالحكمة الكت اب (( يعلمهم والحكمة الكتاب قال إذا إنما السنة فهي
من) ) اوالحكمة الكت اب عليك الله (( اوأزنزل) ) تر يك تذ ماوا مليي ى مميي ا ((  تت يي

نن فف ي يك فت ييتو تن يب فت فم مي ا فه آ نل فة ال مميي تك فح تل جمماءت ممما كممل معنممى ) وهممو) ماوا
 السنة فهي الحكمة

ذ ا كيي ان اللييه (( إن" وقمموله  ذا لطيفيي ذ ا خييبير )) قيي ال )) (( لطيفيي
ذا بأاولي ائه المؤلف أهممل فسممر ه " اللطيممف خلقه )) بجميع (( خبير

لطيممف هذا تقول لما أنت بالله " أعوذ لصغر ه يدرك ل الذي الباطل" بأنه
" فقالوا أهل السنة وفسر ه وكذبوا بذلك ففسرو ه ينشا ف ما صغير يعني

اا الله كتاب في جاء اللطيف إن اا باللم معد لطيف (( الله"  بالباء ومعد
بمماللم وعممدي بالباء ) فعدي)  يش اء لم ا لطيف رب ي (( إن) ) بعب اده
اللمه أن وهمو للعبممد اللطمف أحدهما معنيان له اللطيف فيكون هذا وعلى

ويسممهله لممه فييسممر لممه يلطممف بمعنممى الحسان مواقع له يقدر وجل عز
لن نعممم الخفيممة المممور إدراك بمعنممى فهممو بالبمماء بممه اللطيف وأما عليه

لممما مممدرك أي بعبمماد ه لطيف فمعنى لطف ما يدرك الذي معنا ه اللطيف
ولهممذا الخممبير معنممى مممن أدق بل الخبير بمعنى فيكون أمورهم من خفي
ذا:  فقال بينهما الله جمع العممالم " هممو العلممماء قممال ) والخممبير) (( خبير

في نظم ما أحسن من وهي النونية في ابن القيم " يقول المور ببواطن
يقول وأجمعه التوحيد

أاوص افه ف ي اواللطف      اولعبده بعبده اللطيف اوهتو"           
 زنتوع ان

متواقع عند اواللطف     بحكمة المتور أسرار إدراك            
"  الحس ان

للعبممد اللطيممف معنيممان لممه بمعنممى اللطيممف فصممار اللطيممف معنممى فهذا
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واطن الخبير بمعنى به فاللطيف ، به واللطيف ا أممور ه بب ن لطمف وم م
وفضممله إحسممانه أسممرار من أو حكمته أسرار من له يقدر الذي وله أمر ه

... أسترسل وإل اليات فوائد نأخذ طيب بعقله يدركه ل ما
...: الطالب
 ساعة ربع حوالي الحديث درس من :  راح الشيخ

...: الطالب
ثمممان تسع هي ما ، دقيقة نصف إل ونص تسعة الن عندي أنا :  ل الشيخ
أو الفوائممد آخر من علينا قرأ إبراهيم ال خ طيب ساعة ربع راح يعني ونص

 نؤجلهم
...: الطالب
. الفوائد قرأنا ما آخر وإيش :  طيب الشيخ

من:  تعالى الله قال  تر مق ماو نن فف ي ((  يك فت ييتو من ماول يب تج نر مب مج مت لر مب فة مت ني فل فه مج ا تل ا
مل ى يلاو انتبهمموا بيتهمما فممي المممرأة قممرار وجوب الكريمة الية هذ ه ) في) ا

يخممالفه القممرار بوجوب القول لن أو مشروعية نقول أو الفائدة هذ ه إلى
هممذا وعلممى تممبرج بممدون لكن بالخروج للنساء الذن من السنة في جاء ما

. والمستحب للواجب تتسع مشروعية كلمة لن مشروعية فنقول
لهممن ملممك وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أزواج بيوت أن الية فوائد ومن

نن فف ي(( :  لقمموله يك فت ييييتو للختصمماص هنمما الضممافة قائممل قممال ) فممإن) يب
تملكممه هممي وهل للبعير والمقود للدابة السرج تقول كما للتمليك وليست

صمملى النممبي أزواج بيمموت وأن للختصمماص الضافة بأن ذلك قائل قال لو
الواقع إن نقول ؟ نقول ماذا وسلم عليه الله صلى للنبي وسلم عليه الله

ممما والسمملم الصمملة عليممه للرسول كانت لو البيوت هذ ه لن ذلك يخالف
ل وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أن إذ موته مع المؤمنين أمهات مع بقيت
. يورث
نن فف ي((  الضافة من المأخوذة الفائدة الكريمة الية فوائد ومن يك فت ييييتو يب

فف ي((  كلمة يعني وسترها بيتها لنه البيت لزوم على الغراء في ) فإن)
نن يك فت ييتو لممك إل بني ما البيت هذا يقول كأنه البيوت في كلمة من ) أبلغ) يب

اا اا لك  ستر . بني أجلك من الذي البيت هذا فالزمي وصون
من ماول(( :  لقمموله الجاهليممة تممبرج تحريم الكريمة الية فوائد ومن تجيي نر مب مت
مج لر مب فة مت ني فل فه مج ا تل مل ى ا يلاو ) .) ا
اا كان إذا التبرج جواز فوائدها ومن المنهممي لن والسممنة العلممم علممى مبني
بعممض فممي تتممبرج أن للمممرأة يجمموز ولهممذا الجاهليممة تممبرج هممو التبرج عن
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. التبرج كل حرام وليس المواضع
مج(( :  لقوله الجهل ذم الكريمة الية فوائد ومن لر مب فة مت ني فل فه مج ا تل مليي ى ا يلاو ا

. التنفير به يراد أنه لشك الجهل إلى هذا نسبة ) فإن)
اا كان ما مدح الكريمة الية فوائد ومن ؟ يؤخممذ أيممن مممن العلممم علممى مبني
" فممإذا الشياء تتبين " وبضدها قيل كما ضد ه مدح على يدل الضد ذم لن
اا الجهل على المبني التبرج كان ليممس العلممم علممى بنممي ممما فممإن مممذموم

اا . مذموم
كممل يمذكر أن التحممذير أو الغممراء عنممد ينبغي أنه الكريمة الية فوائد ومن

مج(( :  لقوله التحذير أو الغراء يستلزم وصف لر مب فة مت ني فل فه مج ا تل مل ى ا يلاو )) ا
اا سبق فيما قلنا ) كما) (( الاول ى اا الولى أو زمن . نوع

واجب هو كما النساء على الصلة إقامة وجوب الكريمة الية فوائد ومن 
من(( :  لقوله الرجال على تم فق مأ مة ماو نصال : لقموله الزكاة إيتاء ) ووجوب) ال
من((  فتي مة ماوآ مك ا نز ) .) ال

عممن الموانممع من الزكاة وإيتاء الصلة إقامة أن إلى الشارة فوائدها ومن
من((:  قال ) ثم) تبرجن (( ل:  قال لنه نعم المحرمات تم فق مأ ماو ) فدل)  

لن هممذا فممي ريممب ول الصمملة إقامة التبرج عدم أسباب من أن على هذا
فم ((:  يقممول اللممه فقيي مأ مة ماو نصييال نن ال مة فإ نصييال مهيي ى ال تن فن مت فء معيي مشيي ا تح مف تل ا

فر مك تن يم تل ينتوا:  وجممل عز ويقول]45: )[العنكبوت) ماوا فعي مت تس ماوا فر ((  تب نصيي فب ال
فة نصال .]45: )[البقرة) ماوال

تؤخممذ أين من الزكاة وإيتاء الصلة إقامة فضيلة الكريمة الية فوائد ومن
من(( :  قال ذلك بعد ثم بهذا المر من ؟ تع فط مأ مه ماو نل يه ال مل يستو مر ) وطاعة) ماو

بعممض علممى فممالنص الزكمماة وإيتمماء الصمملة إقممام فيها يدخل ورسوله الله
ال تممأخر أو الخمماص تقدم سواء به العناية على يدل العام أفراد مييي ا فمث  ))
مه ا لي من مأ فذي نل ينتوا ا مم يعتوا آ مك تر يداوا ا يج تس يداوا ماوا يب تع يم ماوا يك نب يلتوا مر مع تف مر ماوا تييي مخ تل ا

اواسيجداوا (( اركعيتوا ولد يا العام على الخاص تقدم هذا]77: )[الحج)
يلتوا(( :  قممال ثممم الخيممر فعممل مممن ) وهممذا) مع تف مر ماوا تييي مخ تل يل )) ا نز منيي مت  ))

ية مك فئ ممال تل يح ا لراو مه ا ماوال علممى العممام تقممدم بمماب مممن هممذا]4: )[القممدر) ففي
العنايممة علممى يممدل فممإنه تممأخر أو الخمماص على العام تقدم وسواء الخاص
 العام أفراد بين من عليه نص ولهذا بالخاص

من(( :  لقوله ورسوله الله طاعة وجوب الكريمة الية فوائد ومن تعيي فط مأ ماو
مه نل يه ال مل يستو مر ) .) ماو
ن وسملم عليمه اللمه صلى الرسول طاعة أن فوائدها ومن اللمه طاعمة م
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القممرآن فممي وجل عز : الله قال وقد الشتراك على الدالة بالواو للعطف
تن الكريم مم فع ((  فط مل يي يستو نر تد ال مق مع مف مط ا مه مأ نل . ]80: )[النساء) ال

البيت آل عن الرجس يذهب أن البالغة بحكمته أراد الله أن فوائدها ومن
مم ا(( :  لقوله نزن يد فإ فري يه يي نل مب ال فه تذ يي يم فل يك تن مس مع تج ير مل ال ته فت مأ تي مب تل ) .) ا
مممن الجاهليممة تممبرج وأن بممالقول الخضمموع أن الكريمممة اليممة فوائممد ومن

اللممه وطاعممة الزكمماة وإيتاء الصلة وإقامة البيوت في القرار وأن الرجس
اللممه بيممن ونممواهي أوامممر تقدم ما لن الرجس زوال أسباب من ورسوله

ا أممر إنما أنه تعالى ن عنهما ونهمى به ذهب أن أجمل م المبيت همذا عمن ي
مم ا((  الرجس نزن يد فإ فري يه يي نل مب ال فه تذ يي يم فل يك تن مس مع تج ير مل ال ته مأ

فت  تي مب تل )) ا
فممإذا طيممب صممح بيته آل من النسان زوجات أن الكريمة الية فوائد ومن
اللهممم الضممحية فممي قال فإذا النساء شمل بيتي أهل على وقف هذا قال
زوجممات جعممل تعممالى اللممه لن النسمماء شمممل بيممتي أهممل وعممن عني هذا

. بيته آل من وسلم عليه الله صلى الرسول
(( أهل:  لقمموله وتعظيمممه الممبيت هممذا تفخيممم الكريمة الية فوائد ومن

بأذهممان معلمموم معهممود الممبيت هممذا كممأن الممذهني للعهد أل ) لن) البيت
الحميدة والخصلة الرفيعة المكانة من البيت لهذا لما عنها يغيب ل الناس

.
اا فوائدها ومن الرجممس وأثممر الرجس يذهب أن أراد وجل عز الله أن أيض
اا تم(( :  قوله من ؟ يؤخذ أين من أيض يك مر يه مط يي ذرا ماو فهي تط فمموق  وهممذا)) مت

الثمموب هممذا إن وقلنمما الحسممي بالمثممال هممذا ضربنا لو لننا الرجس ذهاب
هذا ؟ يسمى ما هذا عينها زالت حتى النجاسة هذ ه فحككنا بنجاسة تلطخ

صممار الثر وزال تماما المكان نظف حتى الماء صببنا فإذا الرجس إذهاب
اا ذلك ( اللهم الستفتاح دعاء في الصحيح الحديث في جاء ولهذا تطهير

اوالمغييرب المشييرق بييين ب اعييدت كم ا خط اي ا ي اوبين بين ي ب اعد
 –الدزنس من البيض الثتوب ينق ى كم ا خط اي ا ي من زنقن ي اللهم

) اوالييبرد اوالثلييج ب الميي اء خط اييي ا ي من اغسلن ي -اللهمبعد ه ايش
ال المباعدة فذكر بعممد الخطية من التنقية ذكر ثم بالخطية التلبس قبل أو

وآثارهمما الخطية هذ ه غسل ، الغسل وهو ذلك من أبلغ ذكر ثم بها التلبس
(( يطهركييم:  قمموله إن نقممول أننمما والحاصممل ، والممبرد والثلممج بالممماء

ذا . الرجس إذهاب فوق ) هذا) تطهير
مم ا(( :  لقمموله للممه الرادة إثبات الكريمة الية فوائد ومن نزن يد فإ فرييي يه يي نليي ال
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مب فه تذ يي يم فل يك تن مس مع تج ير مل ال ته فت مأ تي مب تل ) .) ا
اا فوائدها ومن عليممه اللممه صلى الرسول بيت سواء المطهر البيت أن أيض

البيوتممات أفضل من يعتبر المطهر البيت أن البيوتات من غير ه وإل وسلم
بممذلك امتن الله أن من ؟ يؤخذ منين عليهم النعم أكبر من تطهير ه ويعتبر

فممي معلمموم شمميء وهممذا وسمملم عليممه اللممه صمملى الرسول بيت آل على
خممبيث معممدن النمماس مممن والفضة الذهب كمعادن معادن الناس ، الناس
اا أن لو ولهذا طيب معدن الناس ومن من الرجاس من برجس تلبث أحد

ويسممتنكرونه يستغربونه ؟ الناس يقول إيش طيبة قبيلة من طيبة حمولة
قبيلممة مممن وهممو الرجمماس مممن برجس أحد تلبث لو لكن أشد هذا ويرون

الشجرة من الغصن إن يقولون يستغرب . ما يقولون إيش بذلك معروفة
أشممبه وممما وأعمممامه وإخوانه آباء ه لن الفعل هذا يفعل أن بغريب هو ول

من بيت آل على ، البيت آل على من إذا الله أن ولشك ، مثله فعلوا ذلك
عليهم الله نعمة من ذلك فإن والنزاهة والنظافة والكرم بالتطهير البيوت
قمبيلته كل طهارة الواحد الشخص يد على يجعل قد  تعالى الله أن واعلم

للح واحممد رجممل يخرج مشاهد هو كما القربيممن عشمميرته ينممذر مصمملح صمما
إذا قممبيلته كممل يممديه علممى تعالى الله فيصلح للحق دعوتهم على ويحرص

(( اوأزنييذر:  قمموله فممي وتعممالى سبحانه لمر ه وبامتثال بإخلص ذلك جاء
إي تقولممون إيممش نحن أنفسنا عن أدري ما ) لكن) القربين عشيرتك

فممي الممذي أهلممه يتفقد ما النسان وإهمال تفريط عندنا يصلحنا الله والله
لن الواقممع هممو هممذا صممحيح بيته أهل في واللي قرابة أهلها يتفقد ول بيته

الممور فممي تواصملوا إن بمه يتواصمملون مما غايمة يعنممي كمأنهم مما النماس
ممما أنمما يوجممد للممه الحمممد كممان وإن ذلممك أقل ما الدين هدايا لكن الدنيوية

بيممت فممي رأى إذا من لله والحمد يوجد الله رحمة من أقنطكم إني أقول
النمماس بعممض وربممما ذلممك لهممم ويممبين ويرشدهم ينصحهم يكر ه ما أقاربه

. تقويمه على الحرص أجل من ذلك كل إليهم يذهب ما يهجرهم
؟... والن بعض إلى بعضهم يحتاجون كان : أول الطالب
فممي طيممب لبمماس الفقر وإن نعم أول مثل هم ما الن إن : صحيح الشيخ

إن " فالحاصممل..." الفقممر يقول الشويعر أحمد قال ما مثل نعم الحقيقة
اللييه أغنيي اه لييتو ميين الله عب اد من إن"  نعم خير فيه يكون قد الفقر

أفسق من وهو قلب من كم والله تيأس ل ذلك مع " لكن الغن ا لفسده
عليممه ويعقمموب اليممأس هممو نستحسممر يجعلنمما الممذي شمميء هممذا الله عباد

يبتوا ((:  لبنيممه قال السلم مه تذ يسييتوا ا نس مح مت تن مف مف فميي يسيي فه ييتو فخييي مأ ماول ماو
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يستوا مئ تي تن مت فح فم تاو فه مر نل إيمش السماعة تلمك فمي أنمه مممع]87: )[يوسف) ال
وإن وجممل عممز بممالله رجائه لقوة هذا مع لكن واجدينه هم ما يظن ؟ يظن

وراء شمميء هنمماك ، المممادة وراء شمميء هنمماك تشمماهد بما تقيس ل المور
تن وقدرته وجل عز الله إرادة وهو تسمع وما المشاهدة مم ماو فق ((  نت مه مي نل ال

تل مع تج يه مي ذج ا مل مر تخ يه*  مم تقيي يز تر مي تن ماو يث فميي تييي يب ل مح فسيي مت تح :2)[الطلق) مي  
وإيمماكم يرزقنمما أن الله نسأل منه الرزق يأتيه أن يظن كان ما باب من]3

. اليقين
حي؟ يوسف يعلم كان : يعقوب الطالب
. بذلك وعد ه قد الله لن ويرجو يظن يمكن : ل الشيخ

)) ؟ تعلمتون ل م ا الله من أعلم(( ...: الطالب
اا القلب تعطي قد الوقائع هذا لكن ويرجو يظن هو نعم : أي الشيخ . يأس

من:  وجل عز الله قال ثم  تر يك تذ ماوا مل ى مم ا ((  تت نن فف ي يي يك فت ييتو تن يب فت فميي مييي ا آ
فه نل فة ال مم تك فح تل نن ماوا مه فإ نل من ال ذف ا مك ا فطي ذرا مل فبي هممذ ه فممي]34: )[الحزاب) مخ
- ل ما وهي العظيمة النعمة بهذ ه المؤمنين أمهات تذكير الفوائد من الية
الصلة عليه الرسول زوجات تذكير - وهي الفوائد أستنبط وأنا يسأل أحد

من:  لقمموله العظيمممة النعمممة بهممذ ه والسمملم تر يك تذ ماوا مليي ى مميي ا ((  تت ففيي ي يي
نن يك فت ييتو تن يب فت فم مي ا فه آ نل فة ال مم تك فح تل ) .) ماوا

أوكممد منممه السممتقامة طلممب كممان علممما الله أعطا ه من أن فوائدها ومن
اا النسان الله أعطى إذا ، وأوثق مممما أكثر الستقامة من يطلب فإنه علم
اا يؤت لم ؟ ممن يطلب من:  فقممال علممم تر يك تذ ماوا مليي ى مميي ا ((  تت ) فليممس) يي
. بيوتكن في يتلى العلم إن بل العلم في قاصر عليكن

مممن خيممر اللممه كتمماب فيممه يتلممى الممذي البيت أن الكريمة الية فوائد ومن
من:  لقمموله اللممه كتاب فيه يتلى ل الذي البيت تر يك تذ ماوا مليي ى مميي ا ((  تت ففيي ي يي

نن يك فت ييييتو تجعلييتوا ( ل:  وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي قممال ) ولهممذا) يب
ذا بيتوتكم وفممي فيهمما تصمملون ل القبممور مثممل تجعلوهمما ل  يعنممي) قبييتور
اا الحديث  وكان) المكتتوبة إل بيته ف ي المرء صالة ( أفضل صحيح

اللممه كتاب تلوة من لبيوتهم تسمع أنه عنهم الله رضي الصحابة هدي من
. البيوت في تعالى الله كتاب قراءة من النحل كدوي دوي لها يسمع
تن(( :  لقمموله الله آيات من القرآن أن الكريمة الية فوائد ومن فت فم مييي ا آ
فه نل لممما وجممل عممز اللممه آيممات مممن كممونه بيان التفسير في سبق ) وقد) ال

. والسرار والحكم المصالح من عليه يتضمن
بهمما فممالمراد بالكتمماب الحكمة قرنت إذا أنه الكريمة الية فوائد من ومنها
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اا السنة لن السنة السممنة يصممف لممم وجممل عممز والله الحكمة تتضمن أيض
اللممه عنممد مممن القرآن كان لما ولكن حكمة فيه ليس القرآن لن بالحكمة

اا بعيد ؟ ل وإل بعيد الحكمة يتضمن أل احتمال فإن الله وكلم لما لكن جد
قممد البشممر كلم فإن والسلم الصلة عليه الرسول كلم من السنة كانت

ال يكون أل احتمال عليه يرد أن وجممل عممز اللممه فممبين الحكمة على مشتم
مممن أو والسمملم الصمملة عليممه الرسممول كلم من كانت وإن حكمة السنة
للصواب. موافقة لنها حكمة فإنها فعله

اللطيممف اللممه أسماء من السمين هذين إثبات الكريمة الية فوائد ومن 
. والخبير

اا كان الله أن الكريمة الية فوائد ومن اا لطيف . فل الن أما خبير
؟ : ل الطالب
 ؟ ليش طيب : ل الشيخ

مسلوبة  : كان الطالب
اتصمما ف بهمما يممراد وإنممما الزمممان على الدللة مسلوبة هذ ه : كان الشيخ 

منهمما الفائدة ما إذا الزمان عن النظر بقطع فقط بالخبر السم أو المبتدأ
بهممذا التصمما ف تحقممق منهمما الفائممد ؟ خممبير لطيف الله إن يقل لم لماذا ؟

سممبحانه أنممه وهممو حقه في ذلك تحقق قد يعني كان الفائدة هذ ه الوصف
. خبير لطيف وتعالى

مممن وجممل عممز اللممه صممفات مممن السمممان هذان تضمنه ما فوائدها ومن
 قبلك الوهاب .عبد والخبرة اللطف
البيت؟ آل من النبي نساء ان انكر من على رد فيه : ما الطالب
اا سمعت أنا شك مافي فيه : كيف الشيخ الهي ظهير إحسان لل خ شريط

ظهير : إلهي الطالب 
اليممة هممذ ه عممن ويتكلممم الشمميعة من رجل على يرد ظهير : إلهي الشيخ 

ممما نعممم الربعة بيته آل إلى هذ ه الية يصر ف الذي إن يقول وبقوة بشدة
هممذ ه اليممة يخممرج إنممه كيف الكلم أساليب يعر ف ول العربية اللغة يعر ف

ويخرج المؤمنين أمهات إلى توجه والتي بها المحيطة كلها اليات بين من
؟ غانم يا أنت سؤالك . إيش الية هذ ه

؟... فائدة في :ما الطالب
يعلموهم العلم طلبة إن : بشرط الشيخ

...: الطالب
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اا يقول ما أخرس الزوج كان إذا يخالف : ما الشيخ   تعممر ف ل وهممي شيئ
. يعلمها ما والزوج تقرأ ما وهي كتب عند ه تقرأ

الشرطة؟ : تسمع الطالب
 يكن ل : قد الشيخ

))  بيتوتكن ف ي يتل ى م ا اواذكرن:((  الطالب
عنممدها ال خ قممال ممما مثممل المممرأة عند يكون ربما... ما معناها : إذا الشيخ

بيتها في يتلى أو نعم بيتها في يوجد امرأة كل فيقال إليها تستمع أشرطة
أهممل كلم أو وسمملم عليممه اللممه صمملى رسمموله وسنة الله كتاب من حر ف
تعر ف لم ممن أكثر الواجب من فعليها والسنة الكتاب على المبني العلم

.
؟...:  الطالب
.  نعم الخرس العلم طلبة زوجات تلزم : ل الشيخ

))؟ بيتوتكن ف ي يتل ى م ا اواذكرن: ((  الطالب
) ) يتل ى (( م ا:  الشيخ

؟...: الطالب
تممذكر المممرأة أن هنمما الممذكر بأن قلنا ذكرناها لننا منها يؤخذ : هذ ه الشيخ
اا وتتذكر هذا مثل في عليها الله فضل وبتعليمه بتعلمه يتلى الذي هذا أيض
اا لنممه عليممه يجممب ما اللفظ نفس وإل بالتعليم يأمر لنه يعني تعلمه ، أيض

) .) (( اذكرن:  قال يتلى ما ذكرن قال ما
اللييه آييي ات (( من كتممابه : فممي وتعممالى سممبحانه اللممه : قممال الطممالب

. السنة ينكرون الذين المسلمين... على ايضا رد ) فيها) اوالحكمة
يقممابلونهم آخرين على ورد هؤلء على رد فيه كيف نعم ، نعم : إي الشيخ

السممف مممع الن نمماس فممي لن ، بممالقرآن يأخممذون ول بالسممنة يأخممذون
اا اعتناء بالسنة يعتنون ل قمد أشممياء علمى يغوصمون إنهمم حتى نعم عظيم
يعرفمموا ممما القرآن في خاطبهم القرآن في لكن بها ويأتون صحيحة تكون
اا اا شمميء فممي ول إعرابممه فممي ول تفسير ه في ل القرآن في شيئ منممه أبممد
ممما أول لن خطممأ وهممذا ونهممارهم ليلهم يذهبون يعني السنة في هم بينما
الن ، الصممل هممو القممرآن لن السممنة ذلممك بعممد ثم القرآن نتعلم أن يجب
. نأخذ نبغي لكن الحديث وقت انتهى
مي ا مهيي ا ((  لي ل ي مأ فبيي نن تل ال مك يقيي فجيي ماوا تز تن مفل نن فإ يتيي تن من يك تد فر مة يتيي مييي ا مح تل مي ا ا تزن لد اليي

مه ا مت من فزي من ماو تي مل مع ا مت نن مف يك تع يت مم نن يأ يك تح ير مس يأ ذح ا ماو مرا ذال مسيي فمي : )[الحممزاب) مج
يكممون ل التخيير أن ذكرنا ما أنا ظني في لكن الفوائد ذكرنا نحن لبد]28
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اا والسلم الصلة عليه الرسول لفراش حماية ذلك في أن ذكرنا ول طلق
ذلممك فمي أن  ذكرنمما ول وزينتهمما الممدنيا الحيمماة يريمد من فيه يكون أن من

اا اا أيض ذلممك بعممد يطممالبنه ل حممتى والسلم الصلة عليه الرسول عن دفاع
عليممه الرسممول لزوجممات منمماقب فيه أن ذكرنا أظن ، الحقوق من بشيء
أنمما طيب ، وال نأخذها تحبون كثيرة فوائد فيه أن فالمهم والسلم الصلة
. الن مكتوبة بعضها يكون أن أخشى

اخذنا؟ ما...:   الطالب
اا فيه أن أخذنا .ول بطلق ليس التخيير أن : ل  الشيخ الرسممول عممن دفاع

 والسلم الصلة عليه
:أخذنا الطالب

. نمشي أجل خير طيب وحماية ، : أخذنا ه  الشيخ 
نن:  تعممالى اللممه قممال فإ من ((  فمي فل تسيي يم تل فت ا مم ا فل تسيي يم تل من ماوا فني فم تؤ يميي تل ماوا

فت من ا فم تؤ يم تل من ماوا فتي فزن مقيي ا تل فت ماوا متيي ا فزن مق ا تل من ماوا فقي فد نصيي ا فت ماوال مق ا فد نصيي ا )) ماوال
. آخر ه إلى
الجزائيممة الحكممام عممن يتحممدث ممما غممالب فممي الكريممم القممرآن : إن أول

اا يتحدث مما أكثر العملية والحكام أشممر ف الرجممال لن الرجممال مخاطبمم
صمملحت الرجممال صمملح فإذا النساء على قوامون الرجال ولن النساء من

فلهذا وأعلهما ؟أشرفهما ايش يغلب فإنه جنسان اجتمع إذا ولنه النساء
السممباب لهممذ ه الرجممال إلممى تمموجه القممرآن فممي الممواردة الخطابات أكثر

إممما والنسمماء للرجممال الحكممام تذكر اليات بعض في لكن ولغيرها الثلثة
الول مثممال الجمممال على سبيل على وإما توفيق يا التفصيل سبيل على

نن فإ من ((  فمي فل تس يم تل فت ا مم ا فل تس يم تل تعالى قوله الثاني ومثال آخر ه ) إلى) ماوا
مب:  مج ا مت تس مف ا تم ((  يه تم مل يه لب يزن ي مر يع ل مأ فضي مل يأ مميي دل مع فميي تم مع ا يكيي تن تن فم فميي

در مك تاو مذ مث ى مأ تزن تم يأ يك يض تع تن مب دض فم تعيي هممذا فممي فممإن]195: عمممران )[آل) مب
ال يزن ي(( إجما يع ل مأ فضي مل يأ مم دل مع فم تم مع ا يك تن تن فم در فم مك تاو مذ مث ى مأ تزن ) .) يأ

رضممي أم سلمة أن نزولها أسباب من أن المفسرون ذكر اليات هذ ه في
عيين يتكلييم إزنميي ا تع ال ى الله إن"  اللممه رسممول يمما قممالت عنهمما اللممه

نن اليممات هممذ ه تعممالى اللممه " فممأنزل النسيي اء يييذكر اول الرجيي ال فإ  ))
من فمي فل تسيي يم تل فت ا مم ا فل تسيي يم تل نن وجممل عممز فقمموله آخممر ه ) إلممى) ماوا فإ  ))
من فمي فل تسيي يم تل فت ا مم ا فل تسيي يم تل تنصممب الممتي ) التوكيديممة) (( إن ) هممذ ه) ماوا

.  الخبر وترفع المبتدأ
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